รับที่ ........................./.........................

หนังสือกู้ที่ ......................../...................

วันที่ ..................................................

วันที่ ......................................................

คำขอกู้เงินกรณีใช้ทุนเรือนหุ้นคำประกันเต็มวงเงิน  สำมัญ โครงกำร
โปรดแจ้งเบอร์โทรผู้กู้ ...............................................

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
วันที่ ...............................................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
ข้าพเจ้า......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน .................................................................... บริษัท ..............................................................................
เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ ................................ บาท ขอเสนอคาขอกู้เงิน  สามัญ  โครงการ .................................
เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน ..............................................บาท (....................................................................)
โดยจะนาไปเพื่อการดังต่อไปนี้ ..........................................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอใช้คา่ หุ้นซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ค้าประกันเต็มวงเงินที่กยู้ ืมตลอดจนดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรม
เนียมอื่นๆทัง้ สิ้น
ข้อ 3. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแนบทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 4. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจ่ ะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้
กรรมการ 1 คนผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
1.ประธาน 2. รองประธาน 3. กรรมการผู้จัดการ 4. เหรัญญิก 5.เลขาฯ
 อนุมัติ
 อื่นๆ ........................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................
(..........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................ผู้ขอกู้
(.......................................................)

หลักฐำนประกอบกำรขอกู้ 1. สำเนำสลิปเงินเดือน 2. สำเนำบัตรพนักงำน 3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4.สำเนำทะเบียนบ้ำน
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หนังสือกู้ที่ ......................./......................
วันที่ ......................................................

หนังสือเงินกูก้ รณีใช้หุ้นคำประกันเต็มวงเงิน  สำมัญ  โครงกำร
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันที่ ..............................................................
ข้าพเจ้า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ .......................................................... ทางานในตาแหน่ง ...........................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวพนักงานเลขที่ ....................................................... สังกัด .....................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ ................ ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ .................................................. ทาหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด ซึง่ ไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็นเงินจานวน ................................. บาท (...................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงส่งคืนต้นเงินกู้เป็นรายเดือน จานวน ........ งวด งวดละ .................................................... บาท
(งวดสุดท้าย .................................................. บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ............. ต่อปี ตั้งแต่งวดประจา
เดือน..................................................... พ.ศ. ......................เป็นต้นไป
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบียเงินกูเ้ พิ่มขึน ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียดอกเบียเงินกู้ตำม
ที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึน เมือ่ สหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือปิดประกำศ ณ สหกรณ์ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30
วันหรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บ
ดอกเบียเงินกู้เพิ่มขึนไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำเป็นประจำเป็นกำร
แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้วรวมทังกำรประกำศในเว็บไซต์สหกรณ์ หรือแจ้งทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่
สหกรณ์เพื่อชาระหนีค้ ืนจนครบถ้วนตาม ข้อ 1.
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และหากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่า
เงินกู้นถี้ ึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยโดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากงานประจาข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าและจัดการชาระหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินอื่นใดที่นายจ้างพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า
หักเงินดังกล่าวชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
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ต่อหน้า 2 / ข้อ6. ข้าพเจ้าได้รับสาเนา
ลงชื่อ.................................................. ผู้กู้

(2)
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับสาเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้แล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้งวดหนึง่ งวดใดหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักค่าหุ้น
ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆทั้งสิ้นเพื่อชาระหนี้ได้ทันที
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือฉบับนีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้ำพยำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้
(...................................................)
ลงชื่อ .....................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ข้าพเจ้า ............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน ............................................. บาท
(................................................................................) ตามหนังสือกู้นี้ครบถ้วน ณ วันที่ ............./................/...............
โอนเงินเข้ำบัญชีสมุดเงินฝำก
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด(มหำชน)
ชื่อบัญชี .......................................................................
เลขที่

 - --

สาขา ...........................................................................
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ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับเงิน
(............................................................)
............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้

หนังสือกู้ที่............................../.......................
วันที่กู้...............................................................
ผู้กู้.................................................................
เลขที่สมาชิก...................................................
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่

หนังสือยินยอมผู้กู้
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ข้าพเจ้า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ ...........................ทางานในตาแหน่ง ....................................................................................................บัตร
ประจาตัวประชาชนเลขที่................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน........................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทาหนังสือยินยอมให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด เพื่อไว้เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

1.หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่ำย
(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระ
หนี้คืนจนครบถ้วนตามสัญญา
(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้หักเงินเดือน เงินบาเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระคืนหนี้ในส่วนที่คงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

2.หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรบอกกล่ำว ติดตำมทวงถำม ( ผู้กู้ )
2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด

สามารถแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ สอบถาม หรือตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิน/ค่าจ้าง/รายได้ ของข้าพเจ้ากับบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้ค้าประกันหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้า
2. พนักงานฝ่ายบุคคล , การเงิน หรือ บัญชี ของบริษัทที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
3. หัวหน้างานที่ข้าพเจ้าทางานอยู่
4. กรรมการหรืออนุกรรมการ เขตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
5. บุคคลอื่นๆที่ข้าพเจ้าระบุ ดังนี้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด ส่งเอกสารเป็นหนังสือ หรือทางอิเลคทรอนิกส์
ในการ
เป็นหนี้ (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี้ของข้าพเจ้า ไปยังบริษัทที่ขา้ พเจ้าทางานอยู่ / ที่อยู่ หรือ E-Mail ของบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นของข้าพเจ้าได้ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยมื ระหว่างผู้กู้ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
ลงชื่อ ...............................................................ผู้กู้
( ........................................................... )
ลงชื่อ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
ลงชื่อ ................................................................พยาน
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( ............................................................ )
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